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2 |      Exclusiv 95

Spoznajte nov izjemen 
program vhodnih vrat 
Exclusiv in Select 2021.

NOVO-EXCLUSIV 95mm
Kaj vse bo navduševalo lastnike novih vrat Exclusiv?

1 Vrhunska izolativnost, ki se ne 
ozira na temperaturna nihanja.

∙ Še debelejše vratno krilo za isto
ceno (prej 85 mm, sedaj 95 mm).

∙ Izjemna izolativnost že od
Ud = 0,61 W/m2 K!

3 Še boljša stabilnost, ki 
ne povzroča preglavic.

∙ Povezovalni profil pod pragom,
ki zagotavlja izjemno stabilnost
pri transportu in  zagotavlja
brezhibno montažo.

∙ Zelo močna in nosilna 3-delna
nasadila, ki zagotavljajo
optimalno nosilnost in varnost.

2 Najmočnejši profili na trgu za 
varnost, ki si jo zasluži vsak dom.

∙ Izjemna debelina  konstrukcije
ter alu prektivnih plošč

∙ Odpornost konstrukcije
na krivljenje zaradi
temperaturnih sprememb.

∙ Občutek masivnosti, varnosti in
kakovosti ob vsakem dotiku.

4 Odpiranje navzven sedaj tudi 
v obojestransko prekrivni 
izvedbi EXCLUSIV.

∙ Novost, poravnava krila s
podbojem zunaj in znotraj
poskrbi za celovito eleganco.
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Nabor vrat  
Exclusiv 2021
Optika modelov ostaja nespremenjena. 
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6 |      Select 66 mm

Novi Select 66 mm 
Še višja kakovost, 
enako dostopna cena.

Kaj vse bo 
navduševalo 
lastnike novih vrat 
Select ?

Odlična izolativnost, močnejša 
konstrukcija in izboljšana 
stabilnost, ki se ne ozira na 
temperaturna nihanja.

∙ Odpornost alu konstrukcije
na krivljenje zaradi
temperaturnih sprememb.

∙ Še debelejše vratno polnilo
za isto ceno (prej 54
mm, sedaj 66 mm).

∙ Izjemna izolativnost že od
Ud = 0,89 W/m2 K!

∙ Občutek varnosti in kakovosti
ob vsakem dotiku.
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70%
Izkoristite 70% popust 
na nove razstavne 
eksponate
Ob naročilu novih razstavnih eksponatov vam nudimo kar 70 % popusta (na bruto ceno).

Akcija traja od 17. 12. 2020 do 30. 4. 2021.

Za vse dodatne informacije ali naročilo kontaktirajte svojega komercialista.
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70%
Kmalu:  
posodobljen in dopolnjen 
nabor dodatne opreme
www.inotherm.si



Izkoristite priložnost 
in poskrbite, da bodo 
vaše stranke za 
enako ceno prejele 
več kot kadarkoli prej 
ter da bodo v nove 
čase vstopale skozi 
najkakovostnejša 
vrata Inotherm.

INOTHERM d.o.o.
Prigorica 98
1331 Dolenja vas
Slovenija
www.inotherm.si




